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F U N D A C I O N  E S P E R A N T O

C O N C U R S O S

D e acuerdo con  las reglas generales estab lecid as para el Concurso L itera
rio convocado por la Fundación  ESPERANTO, y con el artícu lo  5.° de los  
E statu tos de la  F undación, el P atronato de la m ism a, nom bró para form ar el 
Jurado ca lificador a los sigu ientes señores: D. Cario M innaja, de Padova  
(Ita lia); D. Juan D evis Calpe, de Valencia; D. Pedro N uez Pérez, de Barcelona, 
y D. Fernando d e D iego de la R osa, de Zaragoza.

R eunidos los m iem bros del P atronato de la Fundación, D. M iguel Sancho  
Izquierdo, D. V íctor Ortiz, y  la Secretaria, D.a Inés G astón, esta  ú ltim a  dio  
lectura  a los in form es recib idos de los m iem bros del Jurado; in form es en  los  
que se  califican  los trabajos presentados.

A la v ista  de los in form es em itidos, se  hace el cóm puto de p untos, que
dando en  prim er lugar e l trabajo  firm ado por CIRMI, que recibirá e l prim er  
prem io "Fundación E sp eran to”, y  en segundo lugar el trabajo firm ado por  
KAZIMIRA, al que se  otorga el segundo prem io  "Fundación E speran to”. E l 
prem io "Francisco M áñez” quedó desierto.

A continuación  se  procedió  a la  apertura de los sobres de los trabajos  
prem iados, resu ltando ser autores de d ichos trabajos lo s señores,
CIRMI — D. V ilm os B enczik , de B udapest (H ungría). Abonado a BO LETIN. 
KAZIMIRA — D. V icente H ernández Llusera, de Sabadell (B arcelona). H EF-ano

núm . 286.

Zaragoza a 15 de d iciem bre de 1974.

De acuerdo con las b ases estab lecidas para la adjudicación  del

PREMIO "CASANOVAS-FERRANDIZ"

de la  Fundación  ESPERANTO, y  a propuesta  del Grupo E speran tista  "B iblio
teca  B alaguer” d e V illanueva y G eltrú (B arcelona), e l P atronato d e la  Funda
ción  h a  acordado adjudicar d icho prem io a D. José M.a C laram unt Claram unt, 
Sch. P., cuya d esin teresad a y  eficaz labor en  pro de la  enseñanza y  d ifusión  
del E speranto, lo  hace acreedor al m ism o.

Zaragoza a 15 de d iciem bre de 1974.

Firmado: Inés Gastón 
Secretaria  del P atronato de la  

Fundación  ESPERANTO  
y de los Concursos.
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N O T A  DE LA P R E S ID E N C IA

S e in form a con  carácter general a  tod os los socios que, en  virtud  de 
acuerdo tornado por la Junta G eneral de la  Federación E spañola  de E spe
ranto, ce lebrada e l 22 de ju lio  p róxim o pasado, en  V alladolid , se  reitera la  
vigencia del acuerdo tornado por la  Junta G eneral celebrada en  M ieres del 
Camino, en  el sen tid o  de que es n ecesario  que la  Federación  ed ite  un curso  
elem en tal de E speranto  que reúna las con d icion es d eseab les para e l apren
dizaje de e s te  id iom a satisfactoriam ente, sin  m enosprecio  al va lor  y  u tilidad  
de los ed itados h asta  la  fecha por particu lares. A ta l fin  se  in v ita  a  quienes  
posean  alguna obra de esta  clase, que por alguna circunstancia  no les haya  
sido p osib le  ed itar h asta  la fecha, la propongan a la Federación  para su  po
sib le ed ición , si hay lugar a ello; enviando el m anuscrito  a la S ecretaría  de 
la  Federación.

A sim ism o se les in form a que se ha cum plido la prim era etapa d e lo  
acordado por la c itada Junta General de la Federación, en M ieres del Cam ino, 
respecto  al p royecto  de publicación  de una antología  de la  literatura espa
ñ ola  e  h ispanoam ericana, en E speranto. D.a Am alia N úñez D ublis ha llevado  
a cabo con  eficacia  y d iligencia la  labor de averiguación, com pilación  y re
g istro  de datos sobre esta  m ateria  que se le había encom endado, m ereciendo  
por tanto  nuestra  m ás sincera felicitación .

L IB R O SE R V O  DE H . E. F.

La Federación  E spañola  de E speranto en  junta d irectiva acordó reorganizar  
e l Servicio  de V enta de Libros (LIBRO SERVO), con  ob jeto  de revita lizarlo  y 
hacerlo m ás rentab le, con  la ayuda y com prensión  de todos. Para este  ser
v ic io  que em pezará a funcionar a partir de l.° de enero de 1975, se  ha desig
nado, con  e l con sen tim ien to  del m ism o, al m iem bro de la  jun ta  “sam id ean o”
F. G óm ez M artín.

En BO LETIN se irán publicando ciertas norm as o con sejos, según las ne
cesidades lo  aconsejen  para el m ejor funcionam iento del servicio. M ientras 
tanto  se  observarán las sigu ientes recom endaciones:
1. a Los ped idos se dirigirán al d om icilio  de la  F ederación  indicando en  el

sobre PARA LIBROSERVO.
2. a Se expresará con la  m ayor claridad, cantidad de libros, títu los de las

obras y d irección  donde hayan de ser enviados los libros.
3. a Los pagos se  dirigirán por g iro posta l o  transferencia  bancaria  a nom bre

de L ibroservo H.E.F., c /c . 12.541 en Caja de C rédito Industria l Coopera
tivo , ca lle  Cea B erm údez, 56, Madrid-3.

4. a Por m ed io  de BOLETIN de H.E.F. se  darán a conocer los títu los ex isten 
tes  y  su s precios en pesetas. A lo s  precios que se indiquen, para los envíos  
se  cargará e l 10 % por gastos d e em paquetado y envío.

5. a Con ob jeto  de facilitar y estim u lar la com pra de libros se  adm itirán  can
tidad es parciales com o plazos anticipados, o lo  que es lo m ism o, se  abri
rán cuentas personales (sin  in terés) con  destino a la com pra de libros. 
Cuando se d esee adquirir un libro y no se tenga saldo favorable su fi
cien te , se  enviará e l libro, contra reem bolso  de la cantidad  que fa lte  
para com p letar e l valor del pedido.

6. a S iem pre que se  pueda, se  recom ienda el pago anticipado d irigido a la
en tidad  bancaria indicada en  el apartado 3.°, ya que con e llo  se  alivia  
b astan te e l trabajo de L ibroservo al suprim irse los en víos contra reem 
bolso .

NOTA: T éngase en  cuenta, que los títu los de los que n o  se  tenga ex isten 
cia, se  ped irán  a sus autores y en  m uchos casos fuera de E spaña, por lo  que 
se  servirán con  c ierto  retraso.

C ontando d e an tem ano con la  colaboración  y com prensión  d e todos y con  
e l lem a que h abrem os de tener siem pre presente, COMPRA LIBROS CON 
CUALQUIER MOTIVO E INCLUSO SIN EL. os saluda atentam ente,

Por LIBROSERVO H.E.F.
F. Gómez Martín
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IOM PRI NIA CHARA 
KONGRESURBO

Lérida, nia kongresurbo por 1975, si
tuas en  la  kataluna P ireneo, apud la 
valo  de Ia rivero Segre. Ĝi es ta s  ĉe
furbo de la provinco.

La novaj avenuoj kun m odernaj 
konstruaĵoj kaj belaj ĝardenoj, kon
trastas kun la cen tro  de la urbo, kie 
sur m onteto  elstaras la  antikva “Seo" 
kaj la  ruinoj de la  “Z uda”, fortikaĵo, 
k ies restaĵoj esta s  t ie l m odifita j de la  
sinsekvaj ark itekturaj ŝanĝoj ke ne 
eb las d ifin i ĝian  originon . Ŝajne, ĝia 
strukturo apartenas a l la  V a jarcento; 
la araboj m od ifis  ĝ in  kaj uzis la for
tikaĵon  k iel m oskeon . K aĵ, super ĉio, 
ĝia strukturo es tis  ŝanĝita  laŭ la rom a
n ika kaj gotika gu sto  de la  kristanoj. 
En ĝia origino, la  “Zuda" es tis  religia  
konstruaĵo, p oste  rem par-palaco de 
arabaj favoratoj; denove tem plo  kaj 
k aste lo  kristana ĝ is  la starigo  de la  
"Seo”, kaj fine, ĝi e stis  pa laco  de la 
aragonaj reĝoj.

En 1203, dank’ al la en tuziasm o kaj 
d ecidem o de ep iskopo G om baldo de 
C am porrelles estis  eb la la naskiĝo de 
tiu  "Seo”, kiu es tis  konsekrita  en 1278. 
La sortoŝanĝoj de la tem plo es tis  m ult
nom braj kaŭze de ĝia situo kaj h isto
riaj avataroj; tial, nuntem pe, la tem plo  
troviĝas sen religiaj ornam oj, sen  
skulptaĵoj kaj preskaŭ  sen  tom boj por 
facilig i ĝian rekonstruadon.

La tem plo konsistas el tri navoj, ĝi 
havas eksterordinaran klostron-belve- 
deron kaj grandiozan kam panilon. En 
tiu  konstruaĵo  estas ja in teresa  la 
m ikso de arkitekturaj stiloj kaj la 
kolekto  de ornam aĵoj en ĝiaj enirejoj, 
konzoloj, kapiteloj, gargojloj, kornicoj, 
aĵuroj...

La “S e o ” estas ĉirkaŭata de ser io  da 
m uregoj h istorie  grandvaloraj, de la 
rom a epoko ĝis la unua en landa m ilito . 
Inter ili e lstaras la  m uregoj de la  
franca epoko laŭ  la  fortik iga  s istem o  
de la m ilitista  inĝen iero Vauban.

Ambaŭ konstruaĵoj, la “Seo" kaj la  
"Zuda", kiuj es tis  deklaritaj Naciaj 
M onum entoj, a lte parolas pri la  h isto 
rio de Lérida.

M ulte ni povus ankoraŭ paroli pri la 
m alnova parto de la urbo, sam e laŭ

La blazono kaj legendo de Lérida en la 

ĝardenoj de la antikva «Seo»

h istoria  kiel laŭ arta vidpunkto, sed  ni 
ankaŭ devas prezenti, kvankam  skize, 
la novan parton  de la urbo en  nia 
unua artikoleto  pri la ĉi j ara K ongre
surbo.

Novaj avenuoj, k iel tiuj de "M adrid”, 
“Las G arrigas”, la  "Gran P aseo de 
R onda”, “General M ola"... La novaj 
kvartaloj kunfandiĝas kun la fekunda
h o r t a r o .

La industria im pulso aperis en ĉi tiu 
urbo kaj ĝia provinco nete agrikultura, 
k i o  devigas la starigon de novaj urbaj 
kaj industriaj kvartaloj.

N i ne povas fin i ne m en cian te la du 
grandajn parkojn  de la  urbo. La m al
novan kaj fam an "Cam pos Elíseos"  
kies b eleco  kaj trankvilo in v itas al 
m editado, kaj la  novan  kaj allogan  
parkon “A lcalde Pons", k ies kom plekso  
de naĝejoj bonege pretig itaj kaj vastaj 
verdaj zonoj faras e l ĝi, ĉe fe  dum  so 
m ero, agrablan ripozejon  p ost la ĉiu
taga tasko.

I n é s  G a s t ó n

5 —



POR KE ESTU KLARE

RESPONDO DE PROF. D-RO LAPENNA

21.11.1974
AI Ia redaktoro de 
"Esperanto",
R otterdam .

E stim ata redaktoro,

D-ro Sadler a lportis al m i antaŭ deko da tagoj vian leteron  de 08.11 res
ponde al m ia letero  de 03.10, per k iu  m i p etis  vin  publik igi la  kaŭzojn  de m ia  
eksiĝo. Mi ne respond is tuj, ĉar m i unue deziris konstati k ion  v i skrib is pri 
la  neaperigo en  la  revuo. H odiaŭ m atene ven is la  novem bra "Esperanto" kun  
viaj kom entoj “Por ke estu  k lare”. Fakte, la tito lo  devus tek sti “Por k e plu  
estu  m alk lare”. La tuta tono estas ege m alĝentila , sed m ulte  p li gravas la  
unuopaj asertoj kaj kom entoj. N ecesu s reagi je  preskaŭ  ĉiu lin io, sed  m i lim i
gos m in al tio, k io ŝajnas al m i la  p lej esenca:

1. S e vi fak te op in ias, ke la eksiĝoj de m i m em , de la H onora Prezidanto de 
la  A socio, de honora m em brino kaj kom itatanino, de du p liaj k om itatanoj, 
de aliaj elstaraj personecoj estas "m inoraj aferoj", tiam  v i aŭ ne kom prenas  
Ia gravecon de la  kaŭzoj, kiuj d evig is n in  eksiĝ i, aŭ kom prenas, sed  vo las  
b agatelig i la  tu tan  aferon  kun la ce lo  teni la m em braron en  obskuro. N eniu  
uzis "gigantajn adjektivojn" sed fakte ege m odestajn  kvalifikojn , se  on i ob jek 
tive juĝas la  kaŭzojn  kaj sekvojn.

2. Mi rigardas la  fakton, ke la  nuna gvidantaro decid is n e publik igi m ian  
tekston  k iel vere senprecedencan  skandalon  ne nur en  UEA, sed  en kiu  ajn  
kultura organizaĵo  en  la  dem okrata m ondo. V i skrib is, ke la d iversaj funkciuloj 
"eksiĝis p ro  la  sam aj aŭ sim ilaj kaŭzoj" kaj vi fa lse  kred igas la m em braron, 
ke la  p ub lik igo  de la  letero de P roi. R égulo Pérez estas k onten tiga  solvo. 
Fakte, k ie l v i ne povas ne scii, la  plej profunda kaŭzo ja  e s tis  la  sam a, 
sed  ĉiu  e l la  ek siĝ in toj havis ankaŭ siajn  proprajn, apartajn m otivojn . E stu  
k iel ajn, n e dezirante paroli en la nom o de la a liaj, m ia fundam enta  rajto  en  
dem okrata organ izaĵo  esta s kaj resta s ek sp lik i al la m em braro, kiu  pere  
d e Ia deleg itoj kaj ĉefdeleg itoj e lek tis  m in  k om itatano  B, la  verajn  kaŭzojn  
d e la  eksiĝo . Ili esta s  abso lute ĝu sta j, k ion  k onfirm is ankaŭ abundaj pliaj 
dokum entoj p o st H am burgo; sed  eĉ  se  ili ne estu s ĝustaj, vi kaj la  nim a gvi
dantaro h avas nenian  rajton juĝi pri tio. E stas m i, k iu  respondecas pri 
deklaroj subskrib itaj de m i, certe n e vi aŭ  k iu  ajn alia.

3. E stas e ĉ  p li granda skandalo p olem ik i kun la  enhavo de nepublik igita  
tek sto  kaj p lian  fojon  faradi kom p lete  m isgvidajn  kom entojn . Mi nen iam  
"arogis” ian  ra jton  "esti la  so la  defendanto  de Ia n eŭtra leco  de UEA kaj la  
defin itiva  in terp retan to  de la asocia  S ta tu to ”, k iel vi asertas. S ed  ja  e s tis  kaj 
estas m ia ra jto  d efendi la  neŭtralecon  de UEA alm enaŭ tiom , k iom  tiuj rajton  
havas k iu  ajn  m em bro. En la  punktoj, k iujn  m i tuŝis en  la ek siga  tek sto , la 
S tatu to  kaj R egularoj esta s tiel k laraj, ke in terpretado eĉ ne estas necesa.

4. E stas p lia  skandalo diri, ke en tiu  tek sto  troviĝas "nenio n ova” kaj ke ĝi 
“ripetas Ia akuzojn  kaj donkifiotaĵojn , je  kiuj svarm is la  aprila  ĉefartikolo". 
E ĉ se tem us pri k iu  ajn  m alĝustaĵo  en  tiu  artikolo  — kaj ĝi enhavas neniun—  
kun kia ra jto  v i uzas tia jn  im pertinentajn  esprim ojn? Kaj kun kia rajto  vi 
plian  fojon  grave m isin form as la m em braron? Cetere, v i kontraŭdiras vin  
m em , ĉar a lilok e v i ja  rekonas, ke ek zistas "parto de nia legantaro, kiu  in tere
siĝas pri la  a fero”. K ial do tiu  p arto  n e rajtus m em  juĝi pri la  ĝ u steco  de 
m iaj asertoj kaj la  p raveco  aŭ m alpraveco de m ia starpunkto? K ial v i devigas
f  “in fid i je  viaj juĝoj pri teksto , k iun v i in tence p risilen tas al ĝi? T iajn  m etodojn , 

iel vi bone sc ias, on i ap likas en  tota lecaj s istem oj, kaj ankaŭ en  la  Esperanto- 
M ovado b edaŭrinde 2-3 periodaĵoj agis sam e antaŭ H am burgo kaj daŭrigas 
p ost H am burgo. Al ili nun aliĝis ankaŭ "Esperanto". Cetere, k iel etan  fran-

6  —



daĵon  v i certe  leg is la  raporton pri la UK, verk itan  de k om itatano Sv itak  kaj 
publik igitan  en  n-ro 6 de “Starto". Mi a ldonas kopion de m ia letero  al tiu  
kom itatano.

5. La lasta  skandalo, kiun m i tuŝos, estas v ia  aserto, ke la  “organiza krizo  
ek zistas nur en  la  kapoj de tiuj, kiuj la  A socion  —ĉar ĝi ne plu  esta s gvidata  
d e ili— volon te v id us d isfa lan ta  kaj m alin tegriĝanta”. Antaŭvidi, estim ata  re
daktoro, neniel sign ifas deziri aŭ en  kiu  ajn  senco  kuraĝigi. Mi m em  ja  ek si
ĝ is el ĉiuj funkcioj pro kaŭzoj, k iujn vi kaŝas al la m em braro, kaj per tio  m ia  
agado fin iĝis. Mi lasis kaj plu  lasos al ĉiu  unuopulo decid i m em  k ion  li aŭ 
ŝi faros. La p ersonoj, kiuj respondecas pri tiu  tu ta  situacio , k iun vi rigardas 
“m inora”, jam  nun deziras fuĝi de siaj respondecoj d isfam igante, ke m i kva
zaŭe p ostla sis “k atastrofan  financan s itu acion ”, "katastrofan internan s ta to n ” 
pro iaj "kvereloj” ktp. kaj ke m i, pro la ek siĝo  kaj m alakcepto  de honora  
prezidanteco, kvazaŭe vo lu s kontribui al "d isfalo kaj m alin tegriĝo”. La fakto  
esta s, ke pri la  financa  d efic ito  en  1973 n ete respondecas la estrarano pri 
financoj kaj —m i vere bedaŭras tion diri—  ankaŭ d-ro Sadler, k iu  dum  la  
tu ta  jaro 1973 m isin form is m in pri la m inacanta d eficito . E ĉ pli, la d irektoro  
d e la  CO per sia  le tero  de 01.11.73 ek sp lic ite  asertis, ke la en oficigo  de vi 
kaj f-ino Z lotnikova p ovos okazi "sen grandaj tim oj el financa vidpunkto". Tio  
evidente, rilatis al financoj por 1974. Kaj eĉ  en  tiu  le tero  nen io  e s tis  d irita  
p ri la  m inacanta d efic ito  en 1973. Kial on i p risilen tas al la m em braro tiu jn  
faktojn? Cetere, ekzam enu  iom  la financojn  ek d e 1948 kaj vi facile konsta tos, 
k e grandega parto  d e la  kap italo  ŝu ldigas al in iciatoj kaj realigoj de m iaj 
in tim aj gekunlaborantoj kaj de m i m em . La deficito  de 60.000 gld . egalas  
precize al la sum o k o lek tita  por la “ĉam b roj”. Ĉu vere vi kredas, ke m i m em , 
kiu  k lopodegis h avigi ankaŭ tiun  sum on, ne su feris p li ol k iu  ajn a lia  v id in te, 
ke ĝ i es tis  e lspezita  en  u n u sola  jaro? K ial ĉ ion  ĉi on i prisilen tas?  Kaj ankaŭ  
la  fakton, ke m algraŭ la sistem aj atakoj kontraŭ m i persone kaj kontraŭ  UEA 
sub m ia prezidanteco aŭ, p li frue, ĝenerala sekretarieco; m algraŭ la  daŭra  
eligado de tranĉiloj el la  dorso  kaj luktado per la b ru sto  por nia^ afero, la  
nom bro de la individua m em braro kreskis kaj la  k ap ita lo  preskaŭ  dekobli
gis? M emoru, ke la nom bro de la m em broj fine de 1973, precipe de la  indivi
duaj m em broj, estis , kun unusola escepto, la  p lej granda en  la tu ta  h istorio  
de UEA. M em oru bone ankaŭ, ke m algraŭ tiu  deficito  de 60.000 gld., pri kiu  
m i havas absolute nen iun  respondecon, la kapitala  konto m ala ltiĝ is je  nur
10.000 gld. P risilenti ĉ ion  ĉi al la m em braro, aŭ ne em fazi tion  kun la ce lo  
prezenti la financan situacion  k iel “k atastro fan ”, estas grava m alvero, per kiu  
oni vo las prepari la  m em braron  al la  katastrofo , kiu fakte venos kaj pri 
kiu, kom preneble, oni tu tcerte  kulp igos m in.

Fakte, ĉ io  d irita  en  tiu  ĉi punkto estas b one konata al vi. Mi tam en  skrib is  
iom  p li detale pri la  afero, ĉar m i havas la  im preson , ke la  ricevontoj de la 
kopio ankoraŭ n e  estas su fiĉe  inform itaj.

6. Fine, denove vi parolas pri "sterilaj p o lem ik o j”, kvankam  vi sc ias perfekte  
bone, ke nen iam  tem is nek  tem as pri "polem ikoj" sed  pri hontindaj kaj s is te 
m aj atakoj, kiuj daŭris dum  jaroj. Cetere, k ie vi e stis  kaj k ie vi aŭdigis vian  
voĉon  por “p a co ”, k iam  on i d issem ad is plej fantaziajn  m alveraĵojn  kaj ĉiaspe
ca jn  m isprezentojn? K ial nun vi aŭ la  nova E straro ne reagas je  la  sendubaj 
m isprezentoj de H erold o  pri la  ham burgaj eventoj?  Cu v i aŭ  la nuna E straro  
jam  skrib is p rotestan  leteron  al “S tarto” pro ĝiaj “h o n esta ĵo j” en  ligo  kun  
la  UK en  H am burgo?

Pri unu  punkto en  v ia  k om ento  m i tu te konsentas: “Ankaŭ en  la  Esperanto- 
M ovado on i rajtas atendi iom  p li da tiu  kondutm aniero, kiun oni p ostu la s de  
la sp ortistoj, senrigarde ĉu  ili venkas aŭ m alvenkas". K om preneble, sub  la  
kondiĉo, k e on i n e  enverŝu  venenon  en  la  trinkaĵon  de la  sportistoj-kontraŭuloj. 
Ankaŭ m i es tis  sp ortisto  kaj sc ias iom , eb le p li ol vi, pri la norm ala konduto  
in ter sportistoj.

T iom  por via orien tiĝo  pri m ia starpunkto. N epre ne necesas respond i al 
tiu  ĉ i letero, ĉar ĉia ajn p lua korespondado estu s ne nur superflua kaj tem 
poraba, sed  ankaŭ sensenca.

Kun salu toj,
Dro. Lapenna
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S E K V O J  EL LA H A M B U R G A  P U C O

Ne ekzistas organiza krizo («Esperanto», novembro 1974)
KLERIGA KONVERSACIA KLUBO - (STUDENTA ESPERANTO KLUBO)

KOPENHAGO (D anlando)
REZOLUCIO.

La ĝeneralkunveno de K leriga K onversacia Klubo (S tu d en ta  Esperanto- 
K lubo), K openhago, la  24-an de septem bro 1974, pritraktinte raportojn  pri la  
kunsidoj de la K om itato  de UEA dum  la 59-a U niversala K ongreso de E spe
ranto en H am burgo,
konstatas, ke en  la  agado de UEA ne regas tiuj principoj de bonorda kaj 

digna organiza vivo, kiuj estas nepre sekvindaj, por ke n ia  tu t
m onda asocio  povu sukcese labori laŭstatu te p or sia  celo, 

kondamnas, ke la traktadoj dum  la kom itataj kunsidoj evo lu is tiel, ke prof.
d-ro Ivo Lapenna — k ies a lte k valifik ita  kaj sen laca  ak tivado dum  
m ultaj jaroj por la Internacia Lingvo grave kontribuis por havigi 
al n ia  m ovado ĝiajn  ¿isnunajn  atingojn  — kaj aliaj m eritp lenaj 
agantoj de la m ovado trovis n ecese retiri sin  de siaj funkcioj 
en UEA,

deklaras, ke pro la m enciitaj faktoj la k lubo ne povos daŭrigi sian  m em 
brecon en  UEA per la  m em breco en  DEA, kaj sekve, 

decidas, ke la  klubo ĉesigu  sian  m em brecon  en DEA kun efiko  d e la  l-a  
de ju lio  1975 kun la rezervo, ke la decido eksva lid iĝos, se  la  
ordinara ĝeneralkunveno de DEA en  1975 decidos fari celtaŭgajn  
p aŝojn  por kontribui al enkonduko de principoj de bonorda kaj 
digna organiza vivo en  la agadon de UEA aŭ  d ecidos ĉe s ig i Ia 
m em brecon  de DEA en UEA.

ITALA ESPERANTO FEDERACIO
Rezolucio aprobita la 16-an de septembro 1974 en Verona okaze de la IEF- 
asembleo.
La ita laj esperan tistoj, kunvenintaj en  V erono okaze de la  45a Ita la  K ongreso  
de E speranto

e s p r i m a s
siajn  p lenajn  senkond iĉajn  estim on  kaj dankem on al prof-ro Ivo Lapenna, al 
k ies senlaca, elstara, longjara gvidado la  tu tm onda esperanto-m ovado ŝu ldas  
atingojn  kaj su kcesojn  senkom parajn;

p l e n d a s
pro la  m aniero, per kiu  en  la  K ongreso de H am burgo on i ek sig is lin  d e la  
U niversala  Esperanto-A socio, k iu  h avis en  li ĉ iam  ne nur p restiĝan  estron , sed  
ankaŭ firm an  garantianton  de la  neŭtraleco, nepre defendenda en  la  eston to , 
por ke es tu  certigata  la ek zisto  m em  de n ia  lingvo;

p r o k l a m a s
dankem e prof-ron Ivo  Lapenna h onora  m em bro de Ita la  E speranto-F ederado  
kaj in v itas la  estraron  de la  F ederacio  kontaktiĝ i kun li p or k e li partoprenu  
ĝian  societan  agadon ankaŭ ĉeestan to , k iel ĉiam  ŝatata  gasto , ĝ ia jn  naciajn  
kongresojn  kaj m anifestaciojn .

SARLANDA ESPERANTO-LIGO

Al la Delegitoj de UEA en FRO
1974-11-23

E stim ataj S injorinoj kaj S injoroj.
K iel konate en  la  H am burga k ongreso Prof. D-ro Ivo L apenna ek siĝ is e l ĉiuj 
siaj funkcioj en UEA. N e ĉiuj d elegitoj de UEA en  FRG partopren is tiun  kon-
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greson  aŭ p ovis surloke sciiĝ i de Proi. Lapenna m eni pri la m otivoj devigintaj 
lin  je  tiu  grava paŝo. En la E speranto-gazetaro on i ĝ is  nun vane serĉis ion  
pri tio: la periodaĵo  “H eroldo de Esperanto" jam  delonge estas kontraŭ Prof. 
Lapenna kaj la  nova reĝim o de UEA ne plu donos al li lokon  en la revuo  
“Esperanto" por in form i liajn  elek tin tojn  kaj subtenantojn . Ĉar esta s ne- 
verŝajne, ke "Germ ana E speranto-R evuo” in form os siajn  legantojn , ni decid is, 
ke Prof. Lapenna klarigu  sian  starpunkton per aparta cirkulera artikolo  d istri
buota de nia Ligo.
N iaflanke ni a ldonas al la  skandalaj eventoj n iajn  proprajn kom entariojn:
1) N i bedaŭras p li o l profunde, ke in ter la kom plotintoj de H am burgo tro

viĝas du estraranoj d e GEA: W erner B orm ann kaj Üwe Joach im  M oritz.
2) P ost skriba dem ando al la  prezidanto de GEA ĉu GEA d istancigos sin  de 

la  ham burgaj eventoj kaj Ia riproĉo ke fortoj en  GEA kontribuis al la  
fa ligo  de P roi. Lapenna, Borm ann telefon e in form is nin, ke UEA ne be
zonas sc ien ciston  sed  m anaĝeron k iel prezidanton. Poste li skribe kon
testis  la kunagadon en  la kom ploto  kaj refoje  akcentis la  n eceson  de  
ŝanĝo en  UEA pro la stagnado. (K iam  on i ap likos la sam an teorion  al 
GEA?)

3) Post tiuj provoj de elturn iĝo flanke de GEA, SEL decidis ek siĝ i e l GEA 
kaj ne p lu  peri m em brecojn  al ĝi. (T iun paŝon, je  kiu d ev ig is n in  GEA 
m em  per sia  sin teno, la GEA-estrarano N ischw itz  im pertin en te nom is  
"kuirado de separatism a su p o”.)

4) N i lasas al la b ontrovo de ĉiuj ricevintoj de tiu  ĉi letero k iel ili deziras 
reagi je  la  artikolo  de Prof. Lapenna. Du konsideroj ŝajnas al n i tam en  
gravaj:
a) Ia ra jto  de la  delegitoj ekscii veron  ne per tiu  ĉ i ĉirkaŭvojo  sed  el la  

organo m em  de UEA; je  tiu  rajto  ĉiu  in sistu , se  li ne deziras, k e oni 
konscie  lin  trom pu;

b ) se  la  nuna UEA rifuzos al li tiun  rajton, ĉ iu  devas s in  dem andi, ĉu  
li per p lia  m em breco deziras kulpigi je  silen ta  akcepto d e ek strem e  
hontindaj okazintaĵoj aŭ ĉu n e e s to s  k onsekvence kvitanci tiun  trom 
pon de la publiko per senprokrasta  eksiĝo.

Kun alta estim o
(sign .) H einz D ieter M aas, prezidanto

H ans-Joachim  H eintz, vicprezidanto  
R einhard H aupenthal, sekretario  
W alter Ehrm antraut, kasisto  
G ŭnther Becker, honora prezidanto

VALENCIA (H ispanujo)
5-1-75

Prof. Dro. I. Lapenna
W em bley
BRITUJO

A ltestim ata Profesoro: Dum  la lasta  Zam enhof-festo, la V alencia Grupo de 
E speranto d ecid is unuanim e kom uniki al vi la sekvantajn  rezoluciojn: 
BEDAŬRI tre sincere vian  eksiĝon  de la  altaj postenoj en  la M ovado, m algraŭ  
la altaj voĉdonoj favore al via persono.
MALAPROBI la kam panjon  k iu  decid is vin  tion  efektiv ig i.
DANKI vin  tu tkore pro  viaj penoj en  la brila  gvidado, kiu p lia ltig is la  gra
vecon  kaj la p restiĝon  de U.E.A.
AGNOSKI vian  sindonem on, ĉar viaj kvalitoj kaj m eritoj estu s pli profitigaj 
al v i en  ia  ajn sfero: politika, in strua aŭ d iplom atia.
PETI de vi b onvole akcepti la  H onoran Prezidantecon de n ia Grupo. Kaj ni 
faros la dem arŝojn  por ke la E straro de H ispana E speranto-F ederado tion  
faru, ankaŭ por n ia  nacia  organizo.
E SPER I ke, en  proksim a eston teco , vi daŭrigu gvidante nin, por la  plej seku
riga kai prestiĝa  sta to  de n ia Movado.

La Prezidanto de V.E.G. 
Johano Devis Calpe
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La 15-an de D ecem bro 1974
Prof. Dro. Ivo Lapenna  
77 Graslitere Avenue 
WEMBLEY, Middx.
(B ritu jo )

Tre a ltestim ata  Dro. Lappena,
Okaze de la 115-a naskiĝdatreveno de Dro. Zam enhof, kreinto  de la In ter

nacia Lingvo, ni, geanoj de la loka esperanta societo  "FIDO KAJ ESPERO" 
el V alladolid  sendas al vi la esprim on  de n ia  sim patio .

Ni dankas vin pro la  senlaca kaj konstanta  laboro farita  de v i dum  m ultaj 
jaroj por la  progresigo  de E speranto tra la  tu ta  m ondo kaj ni ege bedaŭras 
ke la  lastaj okazintaĵoj devigis vin  d em isii de ĉiuj funkcioj en  U.E.A. k io  ja  
certe  esta s  grandega perdo por la  in ternacia  esperanta  m ovado.

K elkaj e l n i havis la  p lezuron sa lu ti v in  persone okaze de la U. K. okazinta  
en  M adrido kaj tiam  ni povis ĝui aŭdante vian  belan  kaj elegantan  parolstilon . 

A kceptu  kara kaj estim ata  Dro. Lapenna la esprim on de n ia  sim patio .
POR LA VALLADOLID-A GEESPERANTISTARO  
F. Casianon. Mariano Cantalapiedra. Angel Diez

ZARAGOZA (H isp anu jo)
Al Prof. D-ro Ivo Lapenna  
W em bley, Mddx.
BRITUJO
A ltestim ata  S injoro:

La estraro  kaj m em broj de la  aragona E speranta S ocie to  “FRATECO” —kaj 
ankaŭ aliaj esperan tistoj ne fratecanoj kiuj partoprenas en  ilia  sam a esperan
tism a sen to— deklaras, okaze de la  Z am enhofa Tago,

ke ili senrezerve solidariĝas kun la persono kaj la ĝustaj sin ten o  kaj prin
cipoj de d-ro Ivo Lapenna, kaj bedaŭras, ke la  nova situ acio  k reita  e l la 
m anovroj m anifestiĝ in taj en la U niversala K ongreso de H am burgo, tu te  kon
traŭaj al la  sign ifo  kaj filozofio  de la esperantism o, m inacas grave endanĝe
rigi la  efek tiv iĝon  de la bela sonĝo de I’ homaro, la  asp iron , k iun ni fervore  
proklam as en  la kunkantado de nia H im no.

Zaragoza, la 15-an de decem bro de 1974.
Miguel Sancho Izquierdo 

Prezidanto
(sekvas subskriboj de ĉiuj geesperantistoj kunvenantaj en  tiu  tago. E ntute 63)

VALLADO LID (H isp a n io )

O O N A  B A R B A R A

ALIA ATUTO DE NIA TRADUK-LITERATURO!
N i ĝojas anonci la ĵusan  eliron  de nova eventa  libro en la E speranta traduk

literaturo in ternacia. Ci-foje tem as pri la furora DOÑA BARBARA, de la vene
zuela aŭtoro R om ulo Gallegos, unu el la kulm inoj de la rom an arte d e Iber- 
Am eriko, senĉese aperanta en m ilionoj da ekzem pleroj ekde 1929, t ie l popu
lara en  la  tu ta  h ispanlingva A m eriko, k iel Don Quijote en  H ispanio.

La absorban rom anon de G allegos, eldon itan  de la V enezuela  Esperanto- 
A socio, tradukis kun p leja  fid e lo  al la  s tilo  kaj a l la eto so  de la  orig inalo  nia  
elstara  kunlaboranto Fernando de D iego, k ies venezuelaneco h elp is lin  sen
m anke in terpreti la  specialan  karakteron  de la  libro, k ie vibras la esen co  
de la  venezuela  id iosinkrazio, p len a  d e im peto  kaj pasio.

Pri DOÑA BARBARA en  esperan to  op in ias H enri V atré, n ia  konata  aŭtoro  
kaj recenzisto: «La traduko impresas mirinde klara kaj posedas la netan rigo
ron de la kabeo stilo en 'La Faraono’.»

La E speranta versio  de DOÑA BARBARA, en  bela  vo lum o de 265 p aĝoj, en  
form ato  de 16 x  21, kaj kun enkonduko de la  tradukinto, k ostas 300 p esetojn . 
M endojn  de loĝantoj en  H ispan io  akceptas la  E ldona F ako de la  H ispana  
E speranto-Federacio, P aseo M arina M oreno, 35, 4.° dcha. Zaragoza. E ksterlandaj 
sam ideanoj sin  turnu por aĉeto  al V enezuela E speranto A socio, A partado 3833, 
C aracas IOI, V enezuela, aŭ al siaj kutim aj liverantoj.
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D A N K E S P R IM O

Antaŭ la neeb leco  respondi ĉiujn  salu tkartojn  ricevitajn  okaze de K ristnasko  
kaj la N ova Jaro, m i kore dankas la  afablajn  sa lu tin tojn  pro iliaj bondeziroj.

Sam tem pe, m i kaptas la okazon p or danki al ĉiuj legantoj de BOLETIN, 
sam e enlandaj k iel eksterlandaj, ilia jn  kuraĝigajn  vortojn  rilate al n ia laboro  
kiel esperan tistoj, kaj al m i, k iel respondeca redaktoro de nia revuo. Dum  la 
tu ta  jaro m i ricev is tiajn  kuraĝigajn  vortojn , sed  ili m ultob liĝ is de p ost la 
apero de la  septem bra-oktobra num ero de BOLETIN.

E stas ja  kurioza la  fakto , ke m algraŭ la  diversaj esprim -m anieroj per kiuj 
ili esprim as sia jn  reagojn, ĉiam  favorajn, (la  nura nefavora aperas kom pleta  
en  ĉi tiu  num ero), preskaŭ  ĉiu  deziras al n i sanon  por ke ni daŭrigu  en  nia  
laboro. Mi kopios kelkajn  e l ili; m i n e c ito s  la nom on  nek la  lan do de la  
subskrib intoj pro  prudento. Por iuj el ili ne estu s oportuna m ia  m encio.

" ...N i deziras al vi sanon kaj kuraĝon en la grava laboro de vi entrepre
nita. K oran dankon!"

"...M i leg is vian organon, sinceran dankon pro via laboro kaj sanon  por 
ĝin daŭrigi.”

"...N ova sano! nova kuraĝo, novaj v ivoĝojo  kaj paco. N i legas kun in tereso  
niajn  B oletin  kaj aplaŭdas v iajn  op in iojn . Pri tio ni skrib is ankaŭ al M. C ....”

" ...E n via lasta  “B o letín ” speciale p laĉis al li la  artikolo "REVUO DE LA 
REVUOJ”, de s-ro Fernando de D iego. Mi dankas al li!”

“...K vankam  m i ne dubas, ke V ia b onfarto  relative al viaj m eritoj estas  
perfekta, okaze de la K ristnaskaj festoj esta s m ia  deziro, ĝi ankoraŭ pliper- 
fektiĝu  en la  venonta jaro por la b on o  de nia Zam enhofa c e lo ! .. .”

Inter tiuj ricevitaj de la hispanaj sam ideanoj m i citos nur kvar. La unue 
ricevita de S-ro Sacram ento Collado, tek sta s jene: "...M i ĵu s ricev is la lastan  
num eron de "B oletín” kun interesaj in form oj pri la K ongreso de V alladolid  kaj 
la U niversala K ongreso. Pri tiu  ĉi m i bedaŭras tutkore la ek siĝon  de la  Prezi
danto de U.E.A. Ivo Lapenna, kaj aliaj estraranoj k iel Thierry, R égulo, V erm aas, 
W aringhiem , E. Lapenna kaj aliaj..."

Dro. R égulo  Pérez skribis: “...M i leg is  iom  rapide la la stan  kajeron  de 
“Boletín", k ie vi, F. de D iego kaj S. G um á b ele draŝas la  ham burgajn  kom 
p lotin tojn . ...Mi dankas kaj gratulas vin, Fernandon kaj Salvadoron por la kuraĝo  
elpaŝi kaj prezen ti al la m ondo vian  kom prenon  de la  situ acio  p ost kiam  la  
kom plotintoj kaperis la  gvidadon de UEA..."

Al Dro. H errero ni devas danki jenaj vortojn: "...M i skribas tre m alofte , 
sed  m i k onstante taksas tre a lte vian kontribuon  al la subteno de n ia  kom una  
celo , e llasata  de p lejparto  de sam ideanoj!"

Kaj fine, la ĵu s ricevita.

AKROSTIKA DIVENAĴO
Interesan  virinon m i priparolas,
N e n ee b le  agantan por E speranto.
E vidente la  venkon  nian ŝi volas,
S indediĉon  m ontrante en tunokvanto.
G latkvazaŭe ŝi vartas la HEF-organon,
A ltigante la ĝian lingvonivelon  

(Senh ezite  m i diras: tion  ŝi em as).
T utbaldaŭe d ivenas ni ŝian m anon  
O kulum -rigardante la bultenŝelon .
Nu! Ĉu vi jam  d iven is pri kiu tem as?

Alcibiades Gonzalez Meana 
La Felguera la 7-an de januaro 1975.

Eble, iu  p en sos ke m i fanfaronas, sed  m i esta s certa  ke la subskrib intoj de 
tiuj opinioj ĝo jos pro ĝ ia  publik igo, kaj, p lurfoje, troa m od esteco  pova-, 
kaŝi nedankem on kaj p li grandan fierecon.

Inés Gastón
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O n rv ________ TAGO DE
SABADELL

FESTO DE ZAMENHOF KAJ TAGO DE  
LA LIBRO EN ESPERANTO

La Z am enhof-festo kom enciĝis en  la 
A ŭditorio de la "Cámara O ficial de Co
m ercio  e  Industria  de S abad ell”.

P ost kelkaj vortoj, kiuj m alferm is  
la  feston , ekparolis S-ro L. Puig. En sia  
parolado li d iris: “N i hodiaŭ  celebras  
om aĝon  al Zam enhof, kaj tio okazas 
sam tem pe en  la  tu ta  m ondo.

N i devas precizig i la faktorojn, kiuj 
incitis la  dekkvaraĝan knabon Zam enhof 
in iciati, tiel juna, rim edon  enkonduki 
la  pacon  en la  M ondon. Li ĝuste in icia
tis tion  pro la  cirkonstancoj, trovigan
taj tiam  en  lia vilaĝo, loĝata de di
versaj gentoj senĉese disputantaj so
vaĝe. Li p en sis pri io, kapabla pacigi 
ĉiujn, li p en sis pri la eblaj m ultnom 
braj solvoj de interkom preniĝo kaj la 
so la  rim edo, kiun li trovis adekvata  
estis  la lingva interkom preniĝo. Kaj, 
kio povas p acig i lian  vilaĝon  tio  an
kaŭ k iel lingvo in ternacia  povas pacigi 
la M ondon.

Al tiuj faktoj n i ŝu ldas la lingvon  
E speranto. Oni ĝin  ŝu ldas al p ersista  
junulo, k iu  ĝ is  la  dudekjara aĝo silen te  
laboradis por krei lingvon internacian; 
plibonigon  p ost p libonigo, tradukante  
e l d iversaj lingvoj ĝ is li prosperis, ke 
la  lingvo kreata  estu  taŭga.

A ntaŭ kaj p o st la  apero de E speranto  
oni k reis a lia jn  lingvojn  nom e interna
ciajn , sed  es ta s  fakto , ke neniu alia  
lingvo progresis krom  E speranto. La 
kaŭzo esta s, ke Z am enhof havis gran
dajn p sikologian  ta len ton  kaj d iscip li
non kaj ilin  ap lik is ankaŭ en  la  prila
borado de la  lingvo internacia. Li havis  
dem okratan  sen ton  kaj gravan penson , 
ke la  lingvo in ternacia  estu  por ĉiuj. 
Li m em  d iris, ke li kreis nur la  kernon  
de la lin gvo  aŭ  fundam enton  kaj k e la  
tuta hom aro devas ĝin  progresigi. Tio  
savis la  lingvon. Pro la dem okrateco, 
la lingvo progresis. Li diris: "Mi ne  
volas e s ti k rein to  de T lingvo, m i vo las  
nur es ti in ic ia toro ’’. Jen m irakla de
klaro.

La lingvon  proponatan, li d iris, m i 
forlasas al la  respondeco de la tuta  
m ondo, nur kom p eten ta  akadem io ĝin  
kontrolu . Pro tia  dem okrateco la  lingvo  
prosperis.

Se oni dem andas al iu kom encanto,

kion li op in ias pri la ce lo  de E speranto, 
li respondas, ke E speranto esta s la  ri
m edo por facilig i la  in terkom preniĝon  
in ter la  hom oj. Sed  m ankas diri ion, 
m ankas diri, ke esperantism o estas  
hom aranism a sento . Sciu , ke E speranto  
estas hom ligilo  super ĉiuj tendencoj, 
ĉu  p olitikaj, ĉu relig iaj, tio  estas hom a
m o, hom aranism o.

En sia  parolado de la unua K ongre
so U niversala de E speranto en Bulonjo- 
sur-Maro, jen k ion  Zam enhof diris 
hom arane: "Ci tie kunvenas ne francoj 
kun angloj, nek rusoj kun p oloj, sed  
hom oj kun hom oj. B enata estu  la 
tago”.

Tian sencon  de h om aranism o li donis 
al la lingvo. E stas kurioza afero, ke tiuj 
principoj de hom aranism o ne es tis  u to
pioj. La principoj de la dek laracio  de 
la ONU pri la H om aj R ajtoj estas  
hom aranism aj principoj, kaj pri reli
gio oni konstatas identan tendencon; 
ĉiuj religioj evoluas al ekum enism o. La 
Interna Ideo de E speranto esta s ak
tuala.

Gis venontjare!
Sekve S-ro Juan Sala d isdon is la 

esperantajn  librojn  de RELA.
flo ra  infangrupo gvidata de fraŭlino  

M agda Clerch k antis du kanzonojn  en  
E speranto. E stas m enciinde, ke la infa
noj sc ia s kanti nur en  E speranto, ĉar  
ili n e  sc ia s m uzikon  nek  kantas en la 
gepatra lingvo.

K nabino tuj dek lam is la  verkon: "La 
M ensogem a P a ŝtisto ”.

La junula  grupo JES, S ek cio  de Cen
tro d e E speranto Sabadell, prezentis  
kelkajn  skeĉojn .

S-ro Sebastián  R ibes prezen tis kaj 
kom entis d iapozitivojn  pri la  59a Kon
greso  de E speranto. B elajn  b ild ojn  de 
la  veturado tra S v isu jo  kaj de la  urboj 
Prago, N urem bergo, kaj la okazaĵoj en  
la  kongresurbo H am burgo. S ek v is la 
skeĉo  “B anano su r la O relo”.

La junula  Grupo E speran tista  de Sa
badell prezentis hum orajn  "Ĉinajn  
O m brojn” kaj Ia In fana Grupo kantis  
E sperantlingve du katalunajn  kanzo
nojn, ĉar k iel d irite, ili sc ias kanti nur 
en  E speranto.

S-ro L. Puig leg is la  rezu ltojn  de la 
konkursoj organizitaj de "Fundación  
ESPERANTO” kaj d on is la  prem ion  al 
S-ro V icente H ernández Llusera, kiu  
gajnis la duan prem ion  de ĝia Litera
tura K onkurso.
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ZA M EN H O F_____

S-ro. L. Puig, Prezidanto de la Centro 
Esperanto Sabadell donas la premion de 
la Literatura Konkurso de Fundación 
Esperanto al S-ro Vicente Hernández 

Llusera.

F ininte la program on en  tiu  salono, 
n i iris al la  ejo  de Centro de E speranto  
Sabadell, k ie e s tis  inaŭgurata la  nova  
sekretariejo.

Frateca kunm anĝado en  konata res
toracio ferm is la nunjaran Zam enhof- 
feston.

Sukcese antaŭen, ĝ is venontjare.
G. M.

VALENCIA

LA ZAMENHOF-TAGO EN VALENCIA
La V alencia Grupo de E speranto ce

lebris, k iel kutim e, la feston  de E spe
ranto  per la jenaj faroj:

La dektrian de D ecem bro oni klari
g is al la lernantoj de la k laso de E spe
ranto la sign ifon  de la e lpenso  de la 
in ternacia lingvo, kaj kelkajn  trajtojn  
de la vivo de Dro. Zam enhof. Poste  
s-ano Jozefo Soler p rojekciis kelkajn  
kolorajn film ojn  pri diversaj kongre
soj de E speranto, kaj ĝi pruvis la taŭ
gecon  de E speranto por internaciaj 
kunvenoj.

La dekkvaran, kuniĝis en frata  ves
perm anĝo p li o l se sd ek o  da gesam i
deanoj, k iuj, tiuokaze, sam tem p e om a
ĝis s-anon Johano B osch , pro liaj e lsta 
raj m eritoj: h elpado al sam ideanon  en  
m alagrabla situ acio  dum  m alfacilaj 
tem poj, kaj redaktado de "Boletín", 
p ost la rezigno de L udoviko Hernández, 
kio es tis  tik la tasko: tam en, li suk
cesis!

N eferm ita  letero al P rofesoro Lapen
na es tis  leg ita  kaj aprobita  unuanim e.

La Prezidanto de la  Grupo, S-ro Jo
hano D evis, kaptis la  a ten ton  de la 
ĉeestan taro, kaj, je la fino  de sia paro
lado, li donacis al om aĝito  belan , ar
ĝentan platon, dediĉitan  de la valencia  
esperantistaro. S-ano B osch  dankis 
em ociita  kaj prom esis laboradi plu  por  
E speranto.

Ankaŭ sa lu tis s-ano Arnau, nom e de 
la chestanoj; reprezentanto de la novaj 
lernantoj kaj la  file to  de s-ano Canet, 
n om e de la alikantaj esperan tistoj.

La dekkvinan, m ultaj sam ideanoj 
ĉeestis  ĉe la M eso, ce lebrita  m em ore  
de la  forpasintaj esperan tistoj, kaj, 
speciale, de la ĵu s m alaperinta  pastro
J. López, n ia kara kuncivitano.

Tuj poste , m ultnom bra grupo sin  
turnis al la strato  Dro. Zam enhof kaj 
su rm etis laŭrokronon sur la  nom tabulo  
de la  M ajstro. K iel kutim e, on i kantis 
“La Esperon". Laŭtradicie, en  la tom be
jo , on i su rm etis laŭrobranĉon sur la  
tom boj de konataj esperan tisto j, kiuj 
plejparte, deziris ke verda kvinpinta  
ste lo  a testu  pri ilia ĝ ism orta  esperan
tisteco.

VALLADOLID
LA ZAMENHOFA FESTO EN  

VALLADOLID
Ĉijare la V alladolid-a E speranto  

Grupo “Fido kaj Espero" dum  tri sek
vaj tagoj celebris la 115-an naskiĝdatre
venon de la kreinto de la Internacia  
Lingvo E speranto Dro. L. L. Zam enhof.

La 13-an je la 8-a vespere la  Prezi
danto de la Grupo Sro. G. Castañón, 
prelegis esperante pri la tem o "ZA
MENHOF kaj ESPERANTO". La pre
leganto, tre bone dokum entita , paro
lin te pri la  naskiĝo de Dro. Zam enhof 
en  la pola  urbo B yalistock , rakontis  
pri la lingvaj problem oj tie ekzistantaj 
kaj la rezultaj kvereloj k iu jn  Zam en
hof m em  spertis. Tio e s ta s  la  kaŭzo 
kuraĝiginta Dron. Z am enhof krei In ter
nacian  Lingvon, sed  ĝi ne e s tis  tiel 
sim p la  afero. Li rakontis pri la  en
tuziasm o de Zam enhof por krei In ter
nacian  Lingvon, sed ankaŭ pri la  obsta
kloj kiujn li devis venki; sed  fíne de 
la  jaro 1.887a aperis ruse la  unua ler
n olib ro  pri Internacia Lingvo subskri
b ita  de Dro. Zam enhof per la kaŝnom o  
Dro. E speranto. Baldaŭ aperis lernoli-
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broj en aliaj lingvoj kaj en  1.891 aperis 
la Unua Adresaro enhavanta adresojn  
de la  tu ta  Eŭropo. En 1.905 p li o l 800 
personoj kunvenis en  la  franca urbo  
Boulogne-sur-M er por ĉeesti la  h isto 
rian eventon: U nua U niversala K on
greso. Tie por la unua fojo, viroj kaj 
virinoj el la plej diversaj patrinaj 
lingvoj interparolis kaj in terkom pre
n iĝis per la  sim pla in ternacia lingvo. 
Tondra aplaŭdado de la ĉeestan taro  
prem iis la  in teresan  prelegon de la  
G rup-prezidanto. S ekve Sro. C astañón, 
hispane, parolis por klarigi la  sign ifon  
de la em b lem o de E speranto, k iu  es tis  
tuj d isdon ota  al la  gelernantoj de la  
E lem en ta  K urso kaj kuraĝigis ilin  sur
porti la  em blem on  kun ĝojo. Sro. López 
N alda, p rofesoro  de la E lem enta K urso, 
d isdon is la  em blem on  al la gelernantoj.

S-ro López Nalda metas Esperanto- 
insignon al nova esperantistino.

Sekve on i p rojekciis tre in teresan  fil
m on pri la lastaj esperantaj eventoj en  
kiuj partopren is valladolidanoj. La fil
m o, kiun p rojekciis ĝia aŭtoro Angel 
Diez, p laĉis m ultege. Fine la m ultnom 
bra ĉeestan taro  iris al apuda sa lono  
kie en  am ikeca etoso  tostis por la fina  
venko de E speranto.

La 14-an je  la sam a horo kaj en  sam a  
loko k iel la  p asin ta  tago, prelegis pri 
"E speranto kaj la Internaciaj K ongre
soj" Sro. M. Cantalapiedra. La prele- 
gonton  prezentis la Prezidanto de la 
Grupo per m allonga, sed  trafa paro
ladeto.

Sro. C antalapiedra parolis h ispane  
kaj in ter a lie li parolis pri la fak to  ke 
kiam  E speranto aperis, es tis  en  sia  
apogeo la in ternacia lingvo V olapŭk  
apogata de individuoj kaj naciestroj, 
sed k iam  E speranto aperis, tiu  ĉi nova  
lingvo su kcesis super la aliaj. P oste  
Sro. C antalapiedra k larigis ke E spe

ranto ne es tis  farita  k iel lingvo jam  
p erfekta , sed  k iel fun dam en to  por 
form i p o ste  veran lingvon. Li parolis, 
ankaŭ, pri la U nua In tem a c ia  K ongre
so  de E speranto k iel praktika pruvo de 
in terparolado en  la  nova  lingvo. Fine  
li d iris k e m algraŭ  la  m alfacila ĵoj E s
peranto daŭras p lu  kaj “p o st la  h isto 
ria fak to  de la  Unua In ternacia  Kon
greso, on i celebras ĉiu jare K ongresojn  
en  d iversaj landoj, efik antajn  k ie l fra
pado sur la  pordo de la  ind iferenteco  
de la  estraroj kaj d e la  in ternaciaj or
ganizaĵoj". Li fin is dezirante k e ĉiam  
la  unueco de E speran to  iru  antaŭen. 
Je la  f in o  de s ia  d isertacio  Sro. Canta
lap iedra estis  p rem iita  per lon ga  aplaŭ
dado.

S ek ve S-ino M.a R afaela  Urueña, S e
kretariino de la  Grupo, leg is la  verdik
to jn  d e la  K onkursoj “F undación  E S
PERANTO".

Fine in ter la  ĉeestan taro  e s tis  lotu 
m itaj libroj en  E speranto.

La 15-an, je  la  13-a horo, Pastro  
Jonás C astro ce lebris, en  E speranto, 
m eson  en  la  K apelo  de la  A ltkolegio  
“La Salle". La b ib lian  tem on  kaj la  
ep isto lon  leg is en  la  in ternacia  lingvo  
F-ino Tina Tranque kaj Sro. Luis H er
nández.

La ĉijaraj aranĝoj fin iĝ is per frata  
bankedo en centra  restorac io  de la  
urbo.

L. Hernández

V IG O

ESPERANTO-EKSPOZICIO E N  LA 
TAGO D E ZAMENHOF

Kun granda en tuziasm o, la  esperan
tistoj de V igo d igne festis  la  115-an 
datrevenon  de la  naskiĝo de Dro. Za
m enhof, per d iversaj aranĝoj.

Sabaton, la  14-an de decem bro oni 
inaŭguris E speranto-ekspozicion  en  la 
Reĝa S alono de "Centro M ercantil” de 
Vigo.

La sam an tagon, je  la 8-a vespere, la 
prezidanto de H.E.F., S-ro A ngel Fi
g u e r o a  Auque preleg is en h ispana  
lingvo pri “P osición  del E speranto  
en tre lo s  inventos socia les de nuestro  
tiem po y  personalidad  de su creador". 
La m ultnom bra publiko, kiu p len ig is la 
salonon  varm e ap laŭdis je  la fino . Tuj 
sekve, nia Prezidanto d onis al S-ro 
C am ilo V eiga Prego la  d ip lom on kiu 
a testa s la  decidon  d e la  H ispana Espe- 
ranto-Federacio: nom i al S-ro V eiga  
Prego ĝian honoran  m em bron. Per
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ZARAGOZAkortuŝaj vortoj, S-ro V eiga Prego dan
kis la decidon  de la h ispana esperan
tistaro. E ntuziasm aj aplaŭdoj m etis  
finan  punkton  al la  aranĝo.

La 15-an de decem bro, Tago de Za
m enhof, 42 portugalaj gesam ideanoj 
partoprenis la feston , in ter ili 15 gekna
boj de la Curso de Foz do Douro, invi
titaj de la Grupo “Paco kaj A m o” de 
Vigo. V izitin te la Esperanto-E kspozi
cion, la m em broj de la  G rupo "Paco 
kaj A m o” m ontris la  urbon  al siaj 
gastoj, kunvenante ĉiuj en  "Círculo 
M ercantil” k ie la  ĝenerala publiko, tie  
kolektiĝ inta  p ovis k onsta ti la  prakti
kan valoron de la In tem a c ia  Lingvo.

La ekspozic io  daŭris ĝ is la  19-a de  
decem bro kaj ĝi e s tis  tre vizitata.

La ĵurnalo  kaj R adio V igo daŭre ra
portis pri la  festo .

Kiel ĉiu jare la  esperantistoj de Zara
goza m em orfestis  la  datrevenon  de la  
naskiĝo de Dro. Zam enhof.

La 13-an, Radio Zaragoza d isaŭdigis  
Esperanto-program on. E n  ĝ i la  konata  
radio-parolisto “G ustavo-A dolfo” b ele  
g lo sis  la sign ifon  d e la  fe s to  kaj sekve  
li prezentis d iversajn  fak to jn  rilatan
tajn al la  v ivo de E speran to  en  nia  
urbo. La program o fin iĝ is p er  la  kan
tado de “E speranto la  lin gvo  por n i”.

La 14-an, je  la 10-a vespere, pluraj 
gesam ideanoj kunvenis en  centra  res
toracio  por partopren i en  fra ta  ban
kedo.

La 15-an vespere devus okazi kun
veno en  la  K lubo "Frateco”, sed  pro  la  
forpaso de n ia  sam ideano José Guío, 
ne okazis tiu  aranĝo.

H. E .J .8 . - T E N D A R O

O kazonta en  Zaragoza de la  27-a ĝ is  la  30-a de m arto  1975
La H ispana E speranta Junulara S ek cio  (H .E .J.S.) d ecid is okazigi junularan  

renkontiĝon, p or  p ristu d i la  laboron realig itan  kaj realigotan .
La renkontiĝo  okazos en  Zaragoza.
En venonta  num ero de BOLETIN kaj en la b u lten o  de H.E.J.S. ni in for

m os pri la program o kaj kondiĉoj.
K onstanta adreso: H.E.J.S., Junulara S ek cio  de H ispana Esperanto-Fede

ra d o , str. B arrencalle Barrena, 7, l.°, BILBAO-5.



V IV O  D E  LA G R U P O J

CALLOSA DE SEGURA

G rupo de aktivaj sam ideanoj d e C allosa de Segura (A licante) organizis kaj 
realigas tre in teresan  kam panjon por d isvastig i E speranton. S ek ve d e tiu  
kam panjo, en  la m onato  oktobro, on i k om encis kurson de la  In ternacia  Lingvo, 
por geinfanoj en la  N acia  L ernejo "Prim o de Rivera"; la in fanoj apartenas 
al la 6a, 7a kaj 8a kursoj; la  gelernantoj esta s d ivid itaj en  tri grupoj (la  nom bro  
de lernantoj esta s  70) kaj la  lecionoj okazas ĉiusem ajne, m ardon, ĵaŭdon  kaj 
vendredon. Gvidas la  kursojn  S-ro A ntonio Calvo G uillén help ate de n ia  sam i
deano S-ro B ernabeu Franco.

La k laso  de E speranto ne esta s deviga, sed  ĉiutage, la  in tereso  por la  In ter
nacia  Lingvo kreskas en la in fanoj, k iuj jam  in ter si su fiĉe  b ab ilas en  E spe
ranto.

K rom  la kurso por geinfanoj, ĉiusabate, de la  7a ĝ is la  9a vespere okazas 
kurso de E speranto por p lenkreskuloj, gv idata  de S-ro F rancisco Zaragoza  
Ruiz; partoprenas tiun  kurson 25 gelernantoj k iu jn  oni in teresigas ne nur pri 
la lingvo, sed  ankaŭ pri la in terna ideo, por ke ili, sam tem pe, parolu  kaj sentu  
la lingvon.

Plie, oni dev is kom enci kurson per korespondado pro p eto  de pluraj sim 
patiantoj en  d iversaj cirkaŭantaj urbetoj kaj vilaĝoj.

La esperan tisto j en  tiu  bela  u rbo kunvenas ĉ iu n  d im anĉon  kaj festo tagon  
en k afejo  "B rasil”, k ie ili akceptas landajn  kaj eksterlandajn  viz itantojn  en
esperan tista  m edio.

La sen laca laboro de niaj sam ideanoj de C allosa de Segura bone fruktigas  
kaj ni esperas de ili gravajn sukcesojn  en baldaŭa eston to .

La l-an de N ovem bro je la 12-a horo m atene, la  Grupo E speran tista  “Jove
lla n o s’’ kunvenis okaze de v izito  al nia sidejo , de sam ideano kaj em inenta  
m isiisto , Pastro N arciso  Irala, S. J.

Li parolis pri siaj personaj im presoj dum  sia  m isio  en Cinujo, kiu  daŭris 
19 jarojn , kaj siaj spertoj k iel E sperantisto  en Cinujo kaj Brazilo.

Li p arolis ankaŭ pri siaj vojaĝoj kaj sia  laboro kiel kuracisto  per p sikote
rapio, oni lin  nom as "M isiisto de la  Feliĉo" kaj lia devizo estas; “Per la 
F eliĉo  al S an eco”.

Li op in ias jene: “Pli ol 60%  el la m alsanoj estas sp iritaj, ne fizikaj, kaj 
la kaŭzoj de tiuj ĉi m alsanoj estas; la kolero, la ek sceso j, la ĉagrenoj, la 
tim o, la  zorgoj, la m algajeco  ktp; ni forigu  tiujn  ĉi m alsanojn  de nia sp irito, 
kaj tuj, n ia organ ism o funkcios bone kaj ni esto s  fe liĉa j”.

V ere ni p asig is agrablan kunsidon  kune kun nia sam ideano, Pastro Irala.
Fine, ni om aĝis nian sam ideanon per honora vino.

S. Muías
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VALENCIA

Dum  la la sta  Ĝ enerala K unveno de la  E sperantista  Grupo de V alencia, estis  
elek tita  jen a  Estraro:

Prezidanto: S-ro Johano D evis Calpe. Sekretario: S-ro F rancisko M arco 
Máñez. K asisto: S-ro Jozefo  Pérez Catalá. B ib lio tek isto j S-ro Jozefo  Soler  
Sem pere. Del. Radio: S-ino M ikaelino M alón Fenero. V oĉdonantoj: S-roj Ra
faelo  H errero Arroyo, Santiago M iquel P lanas, F elikso  N avarro C lem ente, 

Jozefo Seguer Garcia, D om eniko D om enech Savall kaj E m iljo  V erdi! Ferrandis.

A T E N C I O N
La Junta G eneral de la  F ederación  E spañola de E speranto, ce lebrada el dia 

22 de ju lio  de 1974, en  V alladolid , acordó elevar las cuotas de m iem bro de la  
Federación  en  su s d istin tas categorías, habiendo quedado fijad as com o sigue:

M iem bro abonado, 250 pesetas; M iem bro protector, 400 p esetas; M iem bro  
num erario, 100 p esetas. E stas co tizacion es son  anuales.

El m iem bro v ita lic io  seguirá cotizando 5.000 p eseta s en  una so la  aportación .
En el núm ero de BO LETIN (septiem bre-octubre 1974), fueron  publicados  

lo s acuerdos de la  Junta General, pero com o sin  duda no tod os lo s  federados  
los leyeron, ruego a todos los m iem bros de la  Federación  tengan  en  cuenta  
el acuerdo de elevación  de las cuotas al hacer el pago d e las m ism as.

N I  G R A T U L A S
D uoblan gratu lon  al n ia  sam ideano José M.® G alofré D om ingo, de Sabadelo  

kiu koincide kun la naskiĝo de sia  unua filo  pub lik ig is sian  unuan  libron  de
poem oj en h ispana lingvo.

La prezentado de la libro okazis la  sam an tagon kiam  ili fe s t is  la  bapton
de sia filo  Ivan.

La loka ĵurnalo tre favore raportis pri la  libro de n ia  sam ideano. D enove, 
koran gratulon.

Ankaŭ n i kore gratulas n iajn  sam ideanojn , geedzojn  Zadravec-Ferrer H ervás, 
li jugoslavo, ŝi h ispan ino, pro la  n ask iĝo  d e ilia  unua filino , E lisa , k iu  tu tcerte  
en  baldaŭa esto n to  esto s aktiva m em brino en  niaj v icoj.

ESPERANTO EN LA FILATELIA
En el program a de la  X V I E xposición  F ilatélica , Grupo de E m presa  SEAT

E. y D., aparece bajo  el titu lo  “E l E speran to  com o tem a fila té lico ” u n  articu lo  
de E varisto  Gil Pallarás, de Barcelona, ilu strad o por m atase llos esp ecia les de 
diversos C ongresos de E speranto, celebrados en  España.

Es in teresante la  labor que raliza nuestro  com pañero E varisto  G il P allarés  
en el cam po de la  fila telia . N uestra  felic itación .

A T E N T U

En la m onato  jun io , en  eldono de H ispana E speranto-Federacio, aperis nova  
dokum ento de CED en  h ispana lingvo. C ifoje tem as pri la  D ok. CED, A /I I /I

“El prob lem a lin gü ístico  en  las relaciones in tern aciona les”
Aŭtoro d e la dokum ento estas P rofesoro Dro. Ivo  Lapenna. O riginala tito lo  

en  E speranto, "La lingva problem o en  la  internaciaj r ila to j”. Trad. Inés G astón. 
B roŝuro 36-paĝa, 22 x  15 cm . Prezo 15 p eseto j.

N ura d istribuanto: E ldona Fako de H.E.F., ĉe Inés G astón, P.0 Marina 
M oreno, 35, 4.° dcha. ZARAGOZA (H ispanujo).

Specialaj rabatoj laŭ  la  kvanto m endita .
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N E KR OL OGOJ

MAURICE M O N G EO IS
Kun profunda m alĝojo , m i sciigas al vi, ke fine de S eptem bro forpasis  

preskaŭ su b ite , pro cerba kongesto, en  la aĝo 67 jaroj, n ia bona am iko Mau
rice M ongeois.

Li partopren is kelkajn  h ispanajn  kongresojn , kaj certe m ultaj h ispanaj 
esperantistoj m em oras pri li.

Li es tis  esp eran tisto  de antaŭ kvardek jaroj, kaj Prezidanto de la  Esperanto- 
Grupo en  Epernay.

N i estas tu te  certaj, ke en E sperantujo , la  sciigo  pri lia  m orto  trovos  
doloran eĥon , specia le en tiuj, kiuj havis la  ŝancon  koni persone lin.

Pacan ripozon  por li!
V olonte m i aperigas la ĉi-supran tristan  inform on, s-ano M ongeois ĝuis la  

sim pation  de la  hispanaj esperantistoj; li e stis  n ia  bona am iko.
Por lia fam ilio  kaj speciale por la Esperanto-G rupo en Epernay, nian sin 

ceran kondolencon.

P. JOZEFO LOPEZ GOZALBEZ
Post longa kaj su feriga m alsano m ortis en V alencia, la dekunuan de pa

sin ta  N ovem bro Patro Jozefo López Gozálbez, iam a estro  de la franciskanaj 
m onaĥejoj de Alcoy, Cullera kaj V alencia.

Li es tis  em in en ta  teo logo  kaj lingvisto , ĉar li m ajstris, krom  k astila  kaj 
valencia, latinan, portugalan, italan, germ anan, francan kaj anglan  lingvojn . 
Li estis  fervora esperantisto; okaze de m eso  dum  la esperantistaj so lenaĵoj 
li predik is en  E speranto kaj liaj oratoraĵoj e stis  tre ŝatataj de la  fidelu loj.

Li es tis  grandanim a. Okaze de la en terigo de sam ideano k iu  deziris esti 
civile en terig ita , li ne h ezitis prezidi la  akom panantaron. Li k larigis: “Li es tis  
bonegulo kaj nur D io povas decidi pri lia  fina so r to !’’. Tiel, m onaĥ estro  pre
zidis civ ilan  enterigon, kuraĝante endanĝerigi sin , en  epoko k iam  oni ne a llasis  
detalojn.

Li lasas neanstataŭigeb lan  m alplenon en la vicoj de la valencia  sam ideanaro.
Ke li pace ripozu!

JOSE G U IO  FIERRO
Post longedaŭra m alsano, la 15-an de decem bro, en sia  57 jaraĝo, forpasis  

en Zaragoza nia sam ideano José Guío Fierro.
Fervora esperantisto , entuziasm a federaciano kaj aktiva m em bro de “Fra

teco ”, li m u lte  laboris en  la  d isvastigo de E speranto  kaj k larigis p lurajn  kursojn  
de la In ternacia  Lingvo, sam e en  n ia  soc ieto  k iel en  la vegetarana asocio .

Pro sia  sin don em o kaj afabla karaktero, li ĝu is la  sim pation  kaj am ikecon  
de ĉiuj personoj konantaj lin; sim p atio  kaj am ikeco, kiuj m an ifestiĝ is dum  la  
enteriga cerem onio.

Ke li pace ripozu!
Por lia  fam ilio  kaj por la S ocieto  “F rateco”, k iu  perd is unu e l siaj plej 

aktivaj m em broj, n ian sinceran kondolencon.

LUTO E N  LO S E S P E R A N T IS T A S  A S T U R IA N O S

CAN D ID O  CIENFUEGOS
Sí, es cierto . Los esperantistas asturianos estam os de luto.
Cándido C ienfuegos, que allá por los años ve in te  había in iciado sus cono

cim ien tos acerca  del E speranto, vio en  él un  m otivo eficaz para Ia buena com 
prensión  de los p ueblos, si estos se  decidían  a su aprendizaje. Pero para e llo  
era n ecesario  propagarlo a los cuatro  v ientos. H abía que preparar a la juven
tud para un próxim o futuro, para acortar d istancias lin gü ísticas y  hacer pro
gresar la  esperanzadora am istad  entre todos los seres hum anos, que eso  era 
lo  que p rec isam en te deseaba el au tor del E speranto.

Cándido C ienfuegos, consigue que algunos am igos se le sum en en sus pro
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p ósitos, y llega a crear un Grupo E sperantista  en el GRUPO DE EMPRESA  
DE FABRICA DE M IERES.

D espués de unos m eses de actividad, es te  Grupo por incom prensib les causas, 
desaparece. N o hay cabida en FABRICA DE M IERES.

N o se desan im a Cándido C ienfuegos, y el Grupo es llevado a EDUCACION  
Y DESCANSO, donde se le acoge com o iina faceta  m ás en pro de la cultura. 
Fue allí donde prosperó m ás la afición, ya que concurría a las c lases un buen  
núm ero de a lum nos, donde com o prem io a sus progresos en el E speranto, 
Cándido C ienfuegos obsequiaba a los a lum nos que tuvieran carta del extran
jero por prim era vez, con una insignia esperan tista  que se  les im pon ía  en un  
acto  preparado para ello. Tal era su pasión  por el E speranto que no le im 
portaba ningún sacrific io  con  tal de poder propagar su  ideal esperantista .

A continuación  com enzó otro Curso en los loca les de Falange donde tam 
bién asistían  m uchos y m uy buenos alum nos. Por ú ltim o  em pezaron Cursos 
en  los locales del P olideportivo (Casa de la Juventud), lugar donde se  ce le
braron varias reuniones anuales de los E speran tistas A sturianos.

Con sus trabajos y tesón , logró que se  llevara a e fecto  la ce lebración  en  
M ieres del X X X  CONGRESO ESPAÑOL DE ESPERANTO. La fata lidad  para 
todos fue la  gravísim a enferm edad  que le  retuvo en cam a desde u nos m eses  
antes de la  celebración  del Congreso hasta  b astan tes días después de su  clau
sura. Fue para él una ilu sión  frustrada no poder estar presen te en  los actos  
del m ism o, por cuya celebración  él tanto  había trabajado.

Aquí debem os expresar nuestra gratitud  al en tonces A lcalde de M ieres, 
D. G uillerm o Lorenzo, que se  entregó de lleno  para que el C ongreso no de
fraudara a nadie, com o así ocurrió, con stituyend o su celebración  com o un 
h om enaje a Cándido C ienfuegos. Creo que todos lo hayan v isto  com o un  pre
m io  a su tesón  y fructífera  labor.

Una vez curado —parcialm ente— , nuestro am igo sigue en la brecha y ahora  
no só lo  en M ieres, sino que se  traslada a Avilés y consigue dar un curso  que  
se  repite al año sigu iente, en el GRUPO DE EM PRESA DE E N SID ESA . N o  
d escansa  y da otro  a lo s ferroviarios de U jo y a continuación  en  e l TELE
CLUB de esta  localidad  donde arraiga b ien  y se crea un Grupo de E speranto.

E ste hom bre in tensifica  su labor en la  d ifu sión  de la  Lengua Internacional, 
de tal form a que in ten ta  com enzar otro  cu rso  en  Turón y  otro  en  M urías, 
localidades de M ieres, pero la fatalidad  tam b ién  en  esta  ocasión  parece per
seguirle, pues es  v íctim a  de una parálisis que le inm oviliza  m ed io  cuerpo, 
en ferm edad  de la  que se  fue recuperando m uy lentam ente. Así y  todo, a sis te  
a los C ongresos N acionales, A licante, V igo, M adrid, V alladolid ..., p ero  Cien
fuegos ya cam inaba m al, pues las en ferm edades le  agotaron. E l es  todavía  
joven  y  so lo  v ive para el E speranto. D eseaba a sistir  al C ongreso de Lérida 
para lo cual ya estab a  h aciend o  proyectos.

F inalm ente tuvo  que trasladarse a G ijón con  su  h ijo . La m archa de M ieres 
fu e  m uy sentida ñor él, dado que en  es te  lugar dejaba a sus colaboradores  
de siem pre y en G ijón se  iba a encontrar so lo  en  su s tareas de d ifusión . N o  
ob stan te logró e l pasado año exp licar un Curso de E speranto en  Pum arín  con  
un buen  p lantel de a lum nos, algunos de los cu ales asistieron  por prim era vez  
a un C ongreso, en  V alladolid .

Era tal el en tu sia sm o  que sentía  por e l E speranto que su  conversación  
siem pre giraba sobre e l m ism o tem a. C om o jub ilado que era, pod ía  haber  
so lic itado  el traslado de sus haberes a Gijón; pero no, é l quería ven ir a  M ieres  
para hablar y cam biar im presiones con  lo s  am igos que dejaba aquí; con  los  
que él consideraba verdaderos am igos, aunque para é l eran am igos tod os los 
esperantistas.

E l día 28 de d iciem bre a las cuatro de la m adrugada, en Gijón, dejaba de 
ex istir  Cándido C ienfuegos, al que llam ábam os los am igos "Cent-fajroj”.

Los restos m orta les de Cándido C ienfuegos han sido traídos a M ieres, su  
pueblo  natal, y  nosotros, sus am igos entrañables, nos hem os en terado de la 
fatal noticia, dos horas an tes de su llegada a M ieres. Por tal m otivo , pocos  
esperantistas hem os podido acudir a rendir el ú ltim o  tributo de am istad  a1 
que fue un fie l am igo y gran paladín del esperan tism o en Asturias.

¡Cándido C ienfuegos! que D ios te acoja en  su  seno y que tu estre lla  verde, 
sím bolo  de tu esperan tism o aprendido en  la obra del Dr. Zam enhof, sirva  de 
guía a todos aq uellos que fueron tus alum nos.

Silvestre Manuel Ardura
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R E V U O  D E  LA R E V U O J

In ter la  artikoloj la ste  aperintaj en  la  E speranta gazetaro elstaras Por ke 
estu tute klare, pub lik igita  en  ESPERANTO, n.° 827, novem bro 1974, kaj ver
kita de ties  redaktoro. Ĝi estas alia  brila  m odelo  de la “novdem okratia, libe
rala ĵurnalism o" nun praktikata ankaŭ en  la  organo de UEA.

Ie, en  ĉ i tiu  sam a num ero de BOLETIN, d-ro Ivo Lapenna analizas la 
artikolon  de sia  persona vidpunkto, sed  m i deziras de m ia flanko a ltiri la 
aten ton  de la  legantoj al kelkaj aspektoj n e tuŝitaj de la eks-prezidanto de UEA.

Por ke estu klare inkluzivas la  dem isian  le teron  de p ro i. Juan R égulo kaj 
la  jen an  kom enton  de la  redaktoro: La aperigo de la letero de proj. Régulo 
neniel signifas, ke ni iel ajn aliĝas al la enhavo de tiu letero, kiun ni trovas 
bazita sur aprioraĵoj kaj antaŭjuĝoj.

Tiel oni skribas la historion! Kial, sin joro redaktoro, vi n e reportis al viaj 
legantoj, ke vi, kaj aliaj en  gvidaj postenoj en  UEA, ĉiam aniere peteg is, repe- 
tegis, fla tis  kaj k aĵo lis  profesoron  Régulo, ke li retiru sian  UNUAN dem isian  
leteron? Proi. R égulo, certe sub la  im preso, ke li evitas dam aĝon al la  ĝene
rala Esperanto-m ovado, cedis al viaj prem oj, petoj kaj fla toj, send is alian  
dem ision  —pli konform an al viaj deziroj, sed  ne al liaj principoj— kaj tiam  
vi p agis lian bonvolon  kaj lian sanan  in tencon , deklarante, ke lia  dem isia  
le tero  baziĝas sur aprioraĵoj kaj antaŭjuĝoj! Mi ne sc ias, k iel pro i. R égulo  
reagos ĉe via abso lute sentakta kaj senkonsidera kom ento, sed espereb le li 
sc ios rebati tiel basan  frapon al sia  konsekvenca esperantism o. La esperan
tistoj rajtas sc ii la  veron kaŝitan  sub la  pub lik igita  d em isia  letero  de proi. 
R égulo kaj la  rolon  luditan  en ĉ i tiu  afero de la  sin joro  redaktoro m em , ĉe 
kies lipoj Ia finaj vortoj de lia  artikolo: Ankaŭ en la Esperanto-movado oni 
rajtas atendi iom pli de tiu kondutmaniero, kiun oni postulas de la sportistoj, 
senrigarde ĉu ili venkas aŭ malvenkas, m ontras speciale groteskan  hum oron  
aŭ d ik-haŭtan cin ikecon.

La sin joro  redaktoro de ESPERANTO kun tono sp item a kaj aroganta (klara  
sim p tom o de baza nesekureco kaj de in tim a ŝan celiĝo) aldonas: Tio ĉi ne estas 
revuo kies ĉefa tasko estas kontentigadi la ofenditajn dignojn de la eksaj 
funkciuloj de UEA. Per tiaj vortoj, la sin joro redaktoro k lopodas kredigi al 
la  naivaj legantoj, ke la post-ham burga krizo  ek sp lod is pro personaj m otivoj, 
eĉ se  li sc ia s tre  bone, ke la krizo fon tas de principaj prem isoj kaj de ideologiaj 
diverĝoj, kaj ke la  personoj havas nur tre akcesoran gravon. Ĉu pro  ofendita 
digno de eksaj funkciuloj eksiĝ is sim plaj m em broj kaj tutaj organizaĵoj?

La sin joro  redaktoro diras poste: Fine, por ke oni ĉesu spekulacii (tie l!) 
tiurilate, necesas konfesi, ke la hamburgaj eventoj rezultigis apenaŭ 5 eksiĝojn 
el la membreco ( t ie l!)  de UEA, kun klara indiko de la hamburgaj ŝanĝoj kiel 
motivo. Ĉu la sin joro redaktoro parolos iam  pri la eksiĝoj sen klara indiko, 
aŭ tu te  sen indiko, kiuj ŝu ldigas al la ham burga puĉo, k iei li tre bone scias?

La sin joro  redaktoro daŭrigas: En la realo, ekzistas financa krizo de UEA, 
dum la t. n. organiza krizo ekzistas nur en la kapoj de tiuj, kiuj la Asocion 
—ĉar ĝi ne plu estas gvidata de ili— volonte vidus disfalanta kaj malinte- 
griĝanta.

Pri tio, ĉu  la organiza krizo ekzistas aŭ ne, kelke da signifaj kom unikoj 
kaj decidoj diverslandaj aperas en  ĉ i tiu  num ero de BOLETIN. Kaj aliaj 
sekvos, pro la sim pla kialo, ke la nuna estraro  de UEA reprezentas nek la 
op in iojn  nek  la konvinkojn  de la  granda p lim ulto  de la m em broj, kiuj ribelas 
kontraŭ la  a ltrud iĝo  de d iktatoreca kaj arbitra m inoritato , tre kom peten ta  
en p ostk u lisaj m anovroj kaj en  kovado de in trigoj kaj koluzioj, sed absolute  
nekapabla fari ian  konstruan laboron, kaŭze de siaj internaj kontraŭdiroj 
kaj de sia  p o litika  su bm etiteco  al la  d iscip lino  de antineŭtrala ideologio.

Kaj eb le estas tem po, ke la sanaj elem entoj en la Esperanto-m ovado ko
m en cii jam  p en si pri la  n eceso  starig i novan A socion kun plenaj garantioj 
kontraŭ  la  intrigoj de senskrupulaj karieristoj kaj kontraŭ la m anovroj de 
politikaj zelotoj de ajna koloro.

-oOo------
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R ilate al du specifaj punktoj en  La revuo de la revuoj de la  lasta  num ero  
de BOLETIN, d-ro Ivo Lapenna faris la  jenajn  precizigojn , k iujn  ni volonte  
aperigas:

«L La unua rilatas al komentoj de s-ro De Diego pri la nuna kaj antaŭa 
estrarano pri financoj. Ne nur, ke la ĉefa respondeculo ne donis «alarmon pn  
la malbona financa situacio de UEA», sed, multe pli, mi estis rekte misgvidata 
dum la tuta jaro 1973 pri la financa situacio. Plurfoje mi demandis la direk
toron pri la stato de la financoj de UEA, kaj mi ĉiam ricevis respondon, ke 
verŝajne estos ia malgranda deficito, sed certe ne pli signifa. Eĉ en sia cir
kulero de 01.11.1973 al mi, kun kopio al aliaj tiamaj estraranoj, la direktoro 
asertis, ke la enoficigo de 2 pliaj geoficistoj povos okazi «sen grandaj timoj el 
financa vidpunkto». Tio evidente rilatis al la jaro 1974, kiu denove montros 
grandan deficiton, dum rilate la jaron 1973 la deficito plian fojon eĉ ne estis 
menciita. Mi eksciis pri la deficito nur la nokton antaŭ la aprila kunsido de 
la estrarano en 1974 kaj, kompreneble, estis ŝokita ne nur pro la alteco de la 
deficito de 60.000 gld., sed ankaŭ pro la fakto, ke la alarmo ne estis donita 
almenaŭ unu jaron antaŭe. Pri tio evidente kulpas la estrarano pri financoj, 
parte ankaŭ la direktoro de la CO. Mi ankoraŭ aldonu, ke la estrarano pri 
financoj forlasis la kunsidon de la estraro tuj en la komenco, tial, ĉar la tiama 
estraro per plimulto de voĉoj malakceptis lian proponon, ke la estraro espri
mu malkonfidon al la tiama vicprezidanto Prof. Popovii pro la kontoj de UK 
en Beograd. La estrarano pri financoj ne nur neglektis la kontojn por 1973, 
sed ankaŭ ne prezentis buĝetproponon por 1974, tiel ke nur en Hamburgo la 
tiama estraro povis dum mallonga kunsido «pritrakti» la aferon, fakte lasi 
ĉion en la manoj de la Komitato. En ligo kun tio mi deziras atentigi, ke 
HEROLDO kaj kelkaj aliaj disfamigas plian malveron pri la kvazaŭa «katas
trofa» financa situacio de UEA. La fakto estas, ke, malgraŭ la deficito de
60.000 gld., la kapitala konto —kaj ĝi estas decida— malaltiĝis nur je 
IOMO gld. Efektive, la asocia kapitalo estis 50.000 gld. en 1948, dum fine 
de 1973 ĝi estis pli ol 265.000 gld. Se oni aldonas la veran valoron de la domo, 
ĝi eĉ estas multe pli granda.

2. Due, s-ro De Diego citas el la bulteno de d-ro A. Bormann (la patro de 
la vicprezidanto d-ro W. Bormann), laŭ kiu «publikigi kontraŭajn opiniojn 
en la UEA organo ne estis permisite». Verŝajne d-ro A. Bormann celas al la 
reagoj ricevitaj post la aprila artikolo en la revuo «Esperanto». La fakto 
estas, ke mi petis la redaktoron en majo 1973 publikigi ab so lu te ĉiu jn  nega
tivajn reagojn (verŝajne estis deko da ili) kondiĉe ke li publikigu nur deko
non de ĉiuj pozitivaj reagoj kun fortaj apogoj al la tiama linio de UEA (en 
tiu tempo entute ĉ. 2OO, poste minimume 300). Kiel konate, la redaktoro rifu
zis tion fari kai ĉiuj «negativaj reagoj», kompreneble, estis publikigitaj en 
«Heroldo» dum la pozitivaj neniam estis publikigitaj. Do, precize inverse de 
tio, kion asertas la bulteno de d-ro A. Bormann. Cetere, se tiu aserto estus 
vera, la «kontraŭaj opinioj» ja povus abunde aperadi en la nuna «Esperanto». 
Kie ili estas? Eĉ ne serioza agadprogramo ekzistas.»

------ oOo------

D-ro P. D enoél, estrarano de UEA send is al la redakcio de BOLETIN la 
jenan leteron:

«La 14-an de decembro 1974. Al S-ino Inés Gastón, redaktorino de BOLETIN. 
Paseo Marina Moreno, 35, 4.° dcha. Zaragoza. Kopie al Hispana Esperanto- 
Federado. —  Estimata s-ino Gastón: Kun danko mi ricevis preskaŭ sinsekve 
(verŝajne pro la poŝta strikado en Francio) la n-ojn 69 kaj 70 de via revuo. — 
Permesu unue ke mi sincere gratulu vin pro la bela kaj plaĉa prezento de 
via «Boletín», klare redaktita kaj agrable ilustrita. — Bedaŭre mi ne povas 
konsenti pri la parto de la enhavo, ekskluzive direktita kontraŭ la nunaj 
estraro kaj komitato de UEA, kiuj estos la gvidado de la asocio dum la 
venontaj tri jaroj. De nun tiu gvidado estas ŝarĝita de la promociiga ekstera 
de la L.I., de la reprezentado de la movado antaŭ internaciaj instancoj, kaj 
krome —sed esence— de la restarigo de financa kaj administra bazoj de la 
asocio. — En viaj n-oj 69 kaj 70 (Revuo de la revuoj) vi citas unu frazon
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el mia respondo al demando de «Heroldo de Esp.», tuj post la U. K. en Hamburg, 
nome «Polemikoj devos ĉesi», en kiu via kunlaboranto ŝajnas vidi iun vualitan 
minacon. —  Laŭ tiu frazo, la ĉeso de la polemikoj estas la logika kondiĉo 
por restarigo de sana kaj efika kunlaborado inter ĉiuj, pri kiu mi ĵus parolis 
en la teksto. Cetere konfirmas tiun sencon de verbo «devas» la tuj sekvanta 
frazeto: «Vundoj devos refermiĝi». — La polemikoj —kiuj daŭras almenaŭ de 
aprilo 1974— normale ĉesos kaj la vundoj nature refermiĝos, kiam la pasia 
ondo naskiĝinta okaze de la 59-a U. K. fine kvietiĝos, kiam ankaŭ ĉiuj espe
rantistoj komprenos la vanecon de tiu interfrata batalo. Tiu senĉesa ripetado 
de samaj asertoj, supozoj kaj konjektoj, kaŭzas malkonfidan etoson en UEA, 
kiu riskas malfortigi la asocion, kaj estonte krei kromajn streĉojn de ĉiuj por 
garantii plenan vivkapablon de la sola neŭtrala esperanto-movado. Kun deci
demo la nuna estraro rigardas al estonteco kaj ĝi ĉion faros, en finfine reve
ninta konkordo kaj en al ĉiuj necesa neŭtraleco, por antaŭeniri sur la vojo 
al la venko de Esperanto. — Via afableco certe ebligos, ke viaj legantoj vidos 
tiun ĉi leteron. Kun koraj salutoj kaj bondeziroj, sincere via, P. Denoel.»

Ĉar d-ro D enoél aludas ĉi rubrikon, "Revuo de la revuoj”, perm esu, ke m i 
kom entu  lian  leteron.

Nu, m i ne vidas ajnan m inacon, vualitan  aŭ ne, en lia frazo ''Polem ikoj 
devos ĉ e s i”. Mi v idas nur la  intencon, kaj la praktikadon, de la nuna estraro  
de UEA, ignori ĉian  kritikon, ĉian nefavoran  reagon, ĉian  kontraŭan opinion, 
obeante tie l la  principon de la n ovsta lin ism a d ialektiko, ke prob lem oj, m al
konsentoj — kaj eĉ personoj el karno kaj o sto j— tute ne ek zistas, se oni ne 
m encias ilin.

Kaj m i m iras, ke, k iam  laŭlonge de la  jaroj oni senĉese artikolis, pam- 
fletis, cirkuleris, versis, kaj eĉ anonim e in su ltis  kontraŭ la persono de d-ro 
Lapenna k iel reprezentanto de la sendependa neŭtraleco de UEA, d-ro D enoel 
ne pensis, nek  proklam is, ke "polem ikoj devos ĉ e s i”.

A liflanke, m i bedaŭras, ke d-ro D enoél forgesis k larigi kaj konkretig i en  kio  
konsistas la  senĉesa  ripetado de supozoj kaj k onjek toj, ĉar la  fakto, ke UEA  
perdis sian  sendependan  kaj neŭtralan  staton  klaras k iel la  taga lum o. ĉ u  
la  nuna estraro de UEA kuraĝus oponi al la  su gesto j, instrukcioj kaj ordonoj 
de k-do A leksiev kaj ties grupo —la vera kaj efek tiva  gvida in stan co  de UEA— 
sen  senti tuj la  pezan efikon  de ĝia kuratoreco?

Alm enaŭ pri unu  afero m i konsentas kun d-ro Denoél: vanas p ro testi kon
traŭ tia situacio . La m anoj nun vere d irektantaj UEA-n havas p li o l su fiĉan  
forton, ce lk onscion  kaj d iscip linon  por k onstante reten i la  A socion ... aŭ  por  
detrui ĝin. N i ne scias, d-ro D enoél, ĉu  vi kunlaboris konscie  aŭ n ekonscie  
puŝi UEA-n al tie l bedaŭrinda sorto . T am en ni dankas v in  p ro  v ia  le tero  kaj 
publik igas ĝin, kvankam  la  organo d e UEA, de s ia  flanko, ab so lu te  rifuzas  
aperigi la p rotesto jn  de aliaj esperan tistoj, tial, ke "polem ikoj devos ĉ e s i”, 
kaj tial, k e UEA forskuis de si la  "diktatorecan reĝ im on ” de d-ro Lapenna  
kaj starig is en sia organo la liberecon  de op in ioj.

------ 0 O0 ------

En NOV-ZELANDA ESPERANTISTO, n." 377, 4-1974 ni legas: «Eksterordi
nare grava anonco. S-ro E. R. D eam ley , vicprezidanto de NZEA havas plezuron  
in form i sia jn  m ultajn  geam ikojn , ke li  fine finaĉiĝ is. La geedziĝo  okazos en  
N ew  P lym óuth  en  decem bro 1974 aŭ  januaro 1975».

N i ĉiuj sc ias pri la  ne tre granda en tuziasm o kun kiu m ultaj viroj atendas  
sian  nerevokeblan  ŝanĝon al edza sta to . Sed , ke s-ro E. R. D earnley finaĉiĝis, 
ĉar edziĝonta en  decem bro aŭ januaro, ŝajnas troa m alespero. Kaj la  am uzega  
preseraro de NOV-ZELANDA ESPERANTISTO  sendube esto s abunde uzata  de 
niaj Serĉistoj kaj hum uristoj. Ĉu ne, am iko B eaucaire?
Serioztone jam , gratu lojn  al la novaj geedzoj, kaj ap laŭdojn  al la  p reseja  ko
boldo de NOV-ZELANDA ESPERANTISTO pro lia  fe liĉa  inspiro.

Kaj ĝis la proksim a revu-rikolto, kun plej koraj salu toj,

Fernando de Diego
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D enove la Franca-H ispana E speran
tista  R enkontiĝo okazos en  nia lando; 
ĉijare en H uesca, ĉefurbo de la Ara
gona Pireneo.

H uesca, la "Urbs V ictrx O sea” ro
m ana, estas urbo vizitenda de tiuj, 
kiuj ŝatas trankvilajn  urbojn , kiuj 
kune kun siaj m odernaj kvartaloj kon
servas sian  antikvan parton  kun elvo
kaj stratoj kaj p lacetoj. La katedralo, 
en  alia  tem po m oskeo , e stis  aranĝita  
kiel katedralo en  1097. Je la fino  de 
la X IIIa jarcento, dum  la regado de 
Jaim e la Ia, kom enciĝ is la konstruado  
de la  nuntem pa katedralo, kiu estis  
fin ita  proksim um e en la jaro 1500; ĝi 
estas de gotika stilo  kvankam  ĝi kon
servas arkitekturajn  postsignojn  de an
taŭaj epokoj. B elega estas la ĉefaltaro. 
verko de D am ián Form ent. Ĝi estas el 
alabastro en kiu sin kom binas la go
tika kaj la renesanca stiloj.

La Literatura U niversitato, kiun  
fondis Pedro la IVa, en la jaro 1354, 
estis konstru ita  sur la m uzulm ana  
"Zuda”, tie ankoraŭ konserviĝas ro
m anikaj postsignoj; la  salono, kies 
trad icio ligiĝas al la  legenda epizodo  
"Campana de H u esca” okazinta dum  la 
regado de Ram iro la  M onaĥo, kaj kiu  
estas unu el la altoaragonaj tradicioj.

La H ispana T urism a E speranta Sek
cio k iel respondeca organizanto de tiuj 
renkontiĝoj en  H ispanujo, jam  kom en
cis la oportunajn p aŝojn  por ke la  pro
gram o de la V IIa Franca-H ispana E s

perantista  R enkontiĝo estu  inda ĉe
nero en la vico de tiuj internaciaj 
aranĝoj.

V endredon, la 9-an de M ajo, krom  
akcepto de la alvenantoj, okazos ves
pere, prelego pri E speranto por la ĝe
nerala publiko. Verdire, tiaj prelegoj 
okazos ankaŭ laŭ longe de tiuj m onatoj, 
ĝis la okazigo de la renkontiĝo, fare  
de esperantistoj de Zaragoza. Sabaton, 
la 10-an, m atene ni vizitos la  urbon kaj 
ties  v id indaĵojn  oni klarigos surloke  
en Esperanto; por tiu m ateno estas  
antaŭvid ita  la O ficiala A kcepto en la 
U rbodom o. P osttagm eze okazos duon
taga ekskurso, plej eble al Alquezar. 
D im anĉon, kiel kutim e okazos tuttaga  
ekskurso al K astelo de Loarre.

Ankaŭ estas antaŭvidita fo lk lora re
giona festo .

La organizadon kaj efektiv igon  de la 
aranĝoj prizorgas rekte la H ispana Tu
rism a E speranta Sekcio, kiu faciligos  
ĉiajn  in form ojn  al la in teresatoj.

N i jam  rezervis loĝejon  en H otelo  
Pedro Io. Tagm anĝoj kaj vesperm anĝoj 
esto s kom unaj en  diversaj restoracioj.

Mi ripetas kion m i jam  d iris en pa
sintaj okazoj. K vankam  ĉi tiuj sin sek 
vaj internaciaj renkontiĝoj estas orga
nizitaj de francaj kaj hispanaj sam i
deanoj, ankaŭ alilandaj esperantistoj 
esto s bonvenaj. N i esperas la parto
prenon de ĉiuj sam ideanoj, kiuj dum  
tiuj tagoj ferios en H ispanujo.
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HISPANA TURISMA ESPERANTA SEKCIO

Pluraj esperantistoj petis de ni la organizadon de kom una vojaĝo al Romo, 
dum  la jaro 1975. Sekve, ni organizas ĝin koincide kun la IK UE-kongreso, 
ok azonta en R om o de la 11-a ĝ is la 16-a de aŭgusto  1975.

Principe, n i organizas vojaĝon de la  10-a ĝ is la 20-a de aŭgusto, v izitante  
ankaŭ la ita lajn  urbojn  F lorenco kaj Ĝenovo.

P roksim um a prezo: 17.000 p eseto j.
Inform as: H.T.E.S., ĉe I. G astón, P.11 M arina M oreno, 35, 4." dcha. ZARAGOZA.

27a IFEF-KONGRESO EN VILLACH CAŭStrujO)

Okazonta de la  10-a ĝis la 16-a de M ajo 1975

K ongreskotizo  ĝis la 14“ de aprilo 1975:

K ongresano 320 ŝiillings; Fam ilianoj em eritaj sam ideanoj kaj junuloj ĝis 
20 jaroj aĝaj, 160 ŝillings. S im b ola  aliĝo  60 ŝillings.

E stas organizitaj ekskursoj al “Alpoj de V illach ”, "Angulo tri landoj" kaj 
"W orther L ago”, k ies prezoj esta s 50, 70 kaj 210 ŝillin gs respektive. La du 
unuaj esta s duontagaj, la a lia  tuttaga; la  prezo de tiu  ekskurso  inkluzivas 
tagm anĝon  kaj b ileton  por la  ŝipo.

Ĉar la  prezo por la loĝejoj esta s tre varia, in teresitoj p etu  in form ojn  al la  
E straro de HEFA, str. R onda San  A ntonio 46-50, 2.°, 4.a. BARCELONA-11.

La IFEF-POSTKONGRESO okazos en  SALZBURG (A ŭstrujo) de la 17“ ĝis 
la  19a de M ajo 1975.

E stas antaŭvid ita  tre agrabla program o. La kongreskotizo  estas 150 ŝillings. 
La p agin to  de la  kotizo rajtas partopreni ĉiu jn  aranĝojn laŭ la program o sen  
plua pago.

Inform oj ĉe la E straro de HEFA en BARCELONA.

6 0 a UNIVERSALA K O N G RESO  DE ESPERANTO

O kazonta en Frederiksberg (K openhago) Danlando de la  26a de ju lio  ĝis la
2a de aŭgusto 1975

Inform oj riceveblaj ĉe la k onstanta adreso de la K ongreso: N ieuw e Bin- 
nenw eg 176, R otterdam  - 3002 N ederlando.

XXXVa I. K. U. E. - K O NGRESO

O kazonta en R om a de la IIa ĝ is la  16a de aŭ gusto  1975

K ongresejo  esto s la m od em a, kom forta  kaj tre a lloga  In stitu to  "Dom us 
Pacis”. ,

Krom pri la laboroj de la Kongreso, a& ¿profitos pri la ebleco viziti la peci-, 
ĉerpeblajn belaĵojn de la Eterna Urbo, kiu en tiu okazo malfermos siajn tre
zorojn, eĉ tiujn kutime ne facite alireblajn. , , ,¡

Pro la antaŭvidebla granda antako da partoprenontoj aliĝu senprokrate t» 
Informas: P. Giacinto Jacobita, 'Piazza S. Maria Maggiore, 8 - 00185 ROMA» 
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